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Datum: 24. 10. 2013 
 

Na podlagi sklepa Komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije o izvedbi volitev za 
organe KVGN PZS objavlja Komisija za izvedbo volitev KVGN PZS 
 

R A Z P I S 
 

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA  ORGANE KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE 
NARAVE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2018 

 
Zbirajo se kandidature za načelnika in pet članov KVGN PZS. Rok za oddajo kandidatur prične teči 25. 
10. 2013, zaključi pa se 15. 1. 2014.  
 
Kandidate za organe KVGN PZS lahko predlagajo: 
- najmanj 5 aktivnih GS ali 3 registrirani VGN, 
- odseki za varstvo narave in planinska društva, 
- odbori za varstvo gorske narave pri MDO PD in meddruštveni odbori planinskih društev, 
- KVGN UO PZS. 
 
Kandidati za člane KVGN PZS morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- morajo biti člani planinskega društva, 
- morajo biti aktivni GS, registrirani VGN ali aktivni IPV (področje varstva narave), 
- morajo dobro poznati problematiko varstva narave, planinstvo in planinske dejavnosti, 
- morajo že uspešno delovati na področju varstva narave v planinski organizaciji, 
- morajo pristati na kandidaturo. 
 
Kandidati za načelnika morajo priložiti kandidaturi kratek planinski življenjepis, vizijo dela KVGN do 
leta 2018 ter pisno soglasje k svoji kandidaturi. Biti morajo VGN, IPV (za področje varstva narave) ali 
poklicno povezani z varovanjem narave in člani enega izmed planinskih društev. Zaželeno je znanje 
enega od tujih jezikov (angleščina, nemščina). 
 
Volitve bodo izvedene na Zboru delegatov Komisije za varstvo gorske narave, ki bo izveden v soboto, 
22. 2. 2014, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. 
 
Predlagatelj naj pošlje pravilno izpolnjen obrazec in priloge v zaprti ovojnici, s pripisom »RAZPIS 
KVGN«, do vključno 15. 1. 2014 na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za varstvo gorske 
narave, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana,  ali ovojnico osebno odda v tajništvu PZS,  Dvorakova 
9, Ljubljana. 
 
Obrazec za oddajo kandidatur je priloga tega razpisa. 
 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO VOLITEV KVGN PZS 
Predsednik: Darko Lorenčič l. r. 

 


